
Державне підприємство 
«Черкаський науково-виробничий центр стандартизації,  

метрології та сертифікації» 
 

СЕМІНАР 
 

на тему: «Вимоги євроінтеграційних законів щодо безпечності харчових 
продуктів та кормів. Практичні аспекти впровадження системи НАССР при 
виробництві кормів та на елеваторах»  
 

Дата проведення:    09.04.2019 р. 
ПРОГРАМА 

09.30- 
10.00 Реєстрація учасників семінару 

10.00- 
10.10 

Вступне слово: Директор ДП «Черкасистандартметрологія» 
Чорнопищук Михайло Петрович 

 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 

Лектор: Грачова Людмила Валентинівна, аудитор з сертифікації систем якості 
та систем безпечності харчових продуктів, досвід роботи: 15 років в системі 
національної сертифікації УкрСЕПРО, у відділі сертифікації харчових продуктів 
та систем менеджменту ДП «Дніпростандартметрологія», 5 років директор з 
якості підприємства з виробництва преміксів для кормів. 
10.15- 
11.00 

Вимоги євроінтеграційних законів щодо впровадження сучасних вимог 
щодо безпечності харчових продуктів та кормів: 
- Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», 
- Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» 
 
ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР, 
ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ НАССР ТА ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ ТА ЕЛЕВАТОРАХ. 
 
ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОСТЕЖУВАНОСТИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ ТА ЕЛЕВАТОРАХ. 
 

11.00-
11.30 

Нормування вмісту небезпечних речовин у харчових продуктах і кормах: 
- Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 1140 Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги 
до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої 
сировини»; 

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 368 Про 
затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент 
максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових 
продуктах»; 

- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 550 
у новій редакції від 11 жовтня 2017 року 

Вимоги щодо лабораторного контролю показників безпечності. 



11.30- 
12.00 

Здійснення державного контролю за додержанням законодавчих вимог на 
підприємствах. Відповідальність за порушення законодавства.  
Основні положення Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» 

12.00– 
13.00 

Основні вимоги стандарту ISO 22000 «Системи менеджменту безпечності 
харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» 

13.00- 
13.45 Перерва на обід 

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
 

Лектор: Грачова Людмила Валентинівна 

13.45-
14.45 

Основні вимоги стандарту ISO/TS 22002-3:2011 «Програми - передумови 
для забезпечення безпечності харчових продуктів: Частина 3 - Сільське 
господарство». 
Практичні аспекти впровадження програм-передумов на підприємстві: 

 вимоги до розміщення та території підприємства, будівель та 
інженерних комунікацій, обладнання; 

 санітарний стан території та приміщень; 
 особиста гігієна персоналу; 
 боротьба зі шкідниками; 
 зберігання та транспортування на території підприємства; 
 поводження з відходами; 
 управління закупівлями; 
 управління потенційно небезпечною продукцією; 

Додатково для виробництва кормів: 
 відповідне поводження з добавками та лікувальними кормами; 
 відповідне змішування інгредієнтів; 
 очищення обладнання 

14.45-
15.45 

Застосування принципів НАССР. Ідентифікація і аналіз небезпечних 
факторів за схемою: небезпечний фактор — умови чи причини його появи 
— контрольні заходи, спрямовані на його усунення, зменшення до 
прийнятного рівня чи запобігання появі. 

15.45-
16.00 Ведення записів в системі управління безпечністю кормів. 

 
16.00–
16.45 

Інформування щодо потенційних можливостей ДП 
«Черкасистандартметрологія» у сфері стандартизації. 

16.45–
17.00 
 
 

Відповіді на запитання учасників. Обмін думками. Рекомендації 
підприємствам. 
Підведення підсумків семінару. 

 
Примітка:  В Програмі можливі незначні зміни, про які учасники семінару будуть 
повідомлені додатково 


